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Den litterære bevidsthed Mark Turner Hent PDF Forlaget skriver: Gennem årtusinder har det været
almindeligt at antage, at hverdagsbevidstheden er ikke-litterær, og at den såkaldt litterære bevidsthed er et

fænomen forbeholdt specialister. I DEN LITTERÆRE BEVIDSTHED påviser Mark Turner, at denne
antagelse er forkert. Hovedparten af vore oplevelser, viden og tænkning er organiseret som historier. Den
litterære bevidsthed er kernen i al menneskelig tankegang og var en forudsætning for udviklingen af sprog.

Sproget er den litterære bevidstheds barn, og evnen til at kunne tænke i historier er den menneskelige
bevidstheds rod, roden til det at tænke, vide, handle og skabe.

Ved udgivelsen af den amerikanske udgave skrev Norman N. Holland, professor i engelsk ved universitetet i
Florida: »Turners bog begynder med at påvise, hvordan vi gør brug af historiefortælling og metaforer for at
forstå alt lige fra at skænke kaffe til Proust-læsning - og slutter med at fremsætte den dristige påstand, at
denne historiefortællende, 'litterære' bevidsthed går forud for alle tankeformer, ja selv forud for sproget. At

læse denne bog er ensbetydende med at reflektere over sin egen tænkning på en helt ny måde.«
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